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La 28 iunie 2012, în Sala Albastră a UniversităŃii din Craiova, câteva sute de 
oameni din oraşul de pe Jiu şi din judeŃele Argeş, Gorj, Olt şi MehedinŃi au 
omagiat pe unul din marii istorici ai României, savantul, omul de înaltă cultură 
Academicianul Dinu C. Giurescu, a cărui viaŃă bogată în fapte istorice alese, 
potrivit afirmaŃiilor Acad. Marius Porumb, a fost dăruită cu generozitate neamului 
românesc. 

Cu acest prilej a fost lansat şi volumul Destin de istoric. In honorem Dinu C. 

Giurescu, carte impresionantă, rezultată din gânduri de cinstire şi studii de istorie 
semnate de 59 de autori. Concret, cartea un omagiu în onoarea Academicianului 
Dinu C. Giurescu, înmănunchează 14 mesaje aniversare, amintiri, destăinuiri şi 
aprecieri şi 43 de studii şi articole, semnate de 46 de autori de la academicienii 
Florin Constantiniu, Ştefan Ştefănescu şi IPS Irineu Popa, istoricii Ion Bulei, 
Dorina N. Rusu, Ioan Scurtu, LaurenŃiu Constantiniu, Cornel Sigmirean, 
Alesandru DuŃu, la doctoranzii Oana Nicoleta Trandafir, Marius Cazan, Mihai 
Marian Olteanu, cercetătorii şi profesorii din Bucureşti şi judeŃele oltene.  

Volumul este structurat pe două părŃi distincte, intitulate sugestiv de către cei 
trei editori I. Mesaje aniversare, amintiri, destăinuiri, aprecieri şi II. Dedicatoria. 

Prima subdiviziune reuneşte un mănunchi de cinci mesaje de felicitare 
semnate de domnii academicieni Dan Berindei, Marius Porumb şi Ion Dogaru, cei 
care asemenea unor fraŃi de cruce se sprijină reciproc în lupta necurmată pentru 
apărarea trecutului nostru istoric şi a istoriografiei noastre, de rectorul 
UniversităŃii din Craiova Dan Claudiu Dănişor şi prof. univ. dr. Dinică Ciobotea. 
Potrivit expresiei prof. univ. dr. Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei 
Române, domnul Dinu C. Giurescu, urmaşul şi continuatorul istoricilor 
Constantin Giurescu şi Constantin C. Giurescu, este fiinŃa românească ce şi-a 
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găsit să trăiască cu adevărat, împărtăşind şi continuând destinul înaintaşilor săi de 
sânge, cu obârşie pe jieŃurile care în Buzău se numesc bâsce şi chiojduri, în 
Focşanii Unirii din 1859, în Soveja Vrancei, sau în Bucureştii luminaŃi de harta 
României ca o lună plină, desăvârşită, ca act istoric la 1 Decembrie 1918. Domnia 
Sa este un luptător neobosit, un bun şi înŃelept sfătuitor şi un militant pentru 
dezvoltare prin „arta binelui şi a echităŃii”. Iar prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, cel 
care a ucenicit ca doctorand sub bagheta domnului Acad. Dinu C. Giurescu 
mărturiseşte faptul că în opera giuresciană a găsit izvoare limpezi de gândire 
istorică şi de trăire românească. Pentru dumnealui, domnul profesor şi 
academician este un nume de istoric echivalent unei anume concepŃii 
istoriografice sau unui model discursiv incofundabil, pătrunzător spre minŃile cu 
desăvârşită limpezime în judecăŃile faŃă de oameni şi împrejurări, în evaluările 
rosturilor fiinŃei umane ca fiinŃă naŃională. 

Alte Amintiri şi destăinuiri sunt tot atâtea aprecieri elogioase ale unor 
cercetători, profesori universitari, scriitori, diplomaŃi şi generali (r) (Valeriu 
Râpeanu, Ion Calafeteanu, Aurel I. Rogojan, Ilarie Hinoveanu, Tudor Nedelcea, 
Eugen Petrescu) care i-au cunoscut direct pe academicienii Constantin C. 
Giurescu şi Dinu C. Giurescu. Pretutindeni, cu toŃii recunosc influenŃa opiniilor 
exprimate de neamul giurescu cu privire la istoria poporului român în 
numeroasele lucrări ştiinŃifice elaborate sau în conferinŃele pe care le-au Ńinut.  

Un număr de patru articole sunt consacrate analizei operei Academicianului 
Dinu C. Giurescu,de peste 33 de volume – 18 sub semnătură proprie şi 15 în 
colaborare –, două manuale de istorie, un atlas istoric şi nenumărate studii şi 
materiale ştiinŃifice de specialitate publicate în revistele naŃionale şi 
internaŃionale, impunătoare prin conŃinut şi sfera de cuprindere cronologică, 
tematică şi geografică. Aceste lucrări, chiar dacă multe dintre ele concepute într-o 
perioadă în care evenimentele istorice îi erau prea potrivnice, se caracterizează 
prin investigaŃie erudită şi discernământ critic (Vladimir Osiac), prin intoleranŃă 
faŃă de mistificare şi onestitate faŃă de adevărul istoric (Ioan Opriş). După cum 
afirmă istoricul Ioan Opriş de la Universitatea din Bucureşti, cel care a avut 
onoarea de a-l avea ca referent în comisia sa de doctorat, Academicianului Dinu 
C. Giurescu nu i-a fost greu să treacă de la istoria medievală la cea contemporană, 
deoarece dumnealui nu îi este frică de cea din urmă, ci caută să o descopere pentru 
ceilalŃi semeni pe care îi îndeamnă să o accepte şi să şi-o asume critic, fără 
şabloane şi clişee. 

Această primă parte a volumului ne dezvăluie un cursus honorus zbuciumat 
al Acad. Dinu C. Giurescu şi o istorie a neamului Domniei Sale tot aşa de 
frământată, încât am putea zice că Istoria Românilor în lungimea mileniilor se 
reabilitează cu povestea sa de viaŃă înscrisă în crâmpeiul de timp de 85 de ani. 

În partea a doua a volumului, Dedicatoria, 43 de studii şi articole, rezultate 
din explorarea arhivelor, confirmă şi consolidează două aspecte istoriografice de 
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mare interes pentru Istoria Românilor, integrându-se în aria de cultură naŃională şi 
europeană modernă. Tema fundamentală o reprezintă unitatea neamului românesc 
ilustrată în tot cuprinsul său dinspre două studii de sinteză admirabilă ale Acad. 
Ştefan Ştefănescu şi IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei, membru de onoare al 
Academiei Române, despre Mihai Viteazul, realizatorul primei uniri politice a 
tuturor românilor la anii 1599-1600, personajul simbol în jurul căruia se dezvoltă 
şcoala istoriografică de la Craiova. Fragmente de istorie din epocile medievală, 
modernă şi contemporană, unele sintetizante, altele concrete, punctuale şi inedite 
prin informaŃiile documentare sunt tot atâtea rostiri de adevăruri despre istoria 
noastră recentă căreia i-a dedicat numeroase cărŃi şi studii şi Acad. Dinu C. 
Giurescu, culminând cu elaborarea ultimelor două volume din Istoria Românilor 
ce surprind anii 1940-1947 şi 1948-1989.  

În concluzie, volumul este o bună supramăsură de recunoştinŃă şi preŃuire 
pentru profesorul-academician DINU C. GIURESCU, cel care continuă dinastia 
istoricilor GIURESCU, unică în cultura românească, şi, după opinia Acad. Dan 
Berindei, şi în lume. 

Manifestarea omagială de la Craiova, în numele a mai multor isntituŃii 
culturale, ştiiniŃifice, academice a găsit împlinirea deplină şi în omagiile societăŃii 
româneşti de astăzi exprimate de preşedintele Consiliului JudeŃean Dolj, Ion 
Prioteasa, a primarului Municipiului Craiova, prof. dr. Lia OlguŃa Vasilescu şi de 
numeroşi reprezentanŃi ai unor societăŃi şi asociaŃii culturale din Vâlcea, Argeş, 
Gorj, Olt, MehedinŃi şi Bucureşti. 
 

ConstanŃiu Dinulescu 
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În 2012 s-au împlinit 200 ani de la anexarea pǎrŃii de Rǎsǎrit a Moldovei, 

numitǎ ulterior Basarabia, de cǎtre Rusia.  
Cu acest prilej au fost organizate simpozioane şi sesiuni ştiinŃifice, au fost 

publicate studii, iar unele reviste de istorie au consacrat numere speciale acestui 
eveniment. MenŃionǎm cǎ revista „Annals. Series on History and Archaeology”, 
editatǎ de Academia Oamenilor de ŞtiinŃǎ din România, a avut ca temǎ principalǎ 
Bessarabia 1812-2012 – two hundred years from the annexation of this Romnian 
land by the Russian Empire. 

Prezentǎm douǎ cǎrŃi apǎrute cu acest prilej în România. 
 

Ioan Scurtu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 ani din istoria românilor dintre 

Prut şi Nistru. 1812-2012.  
Volum coordonat de academician 
Iopan-Aurel Pop şi prof. univ. dr. Ioan 
Scurtu, Bucureşti, FundaŃia Culturalǎ 
Magazin istoric şi Grupul Editorial 
Litera, 2012, 214 p. 

 
 
Realizatǎ şi tipǎritǎ cu sprijinul Departamentului pentru Românii de 

Pretutindeni din cadrul Guvernului României, lucrarea cuprinde urmǎtoarele 
capitole şi autori:  

- łara Moldovei de la întemeiere pânǎ în 1812 - Ioan-Aurel Pop; 
- Basarabia pierdutǎ în conştiinŃa românilor - Ion Bulei;  
- Politica de deznaŃionalizare şi mişcarea naŃionalǎ a românilor basarabeni 

sub ocupaŃie Ńaristǎ (1812-1918) - Ion Varta;  
- EvoluŃia Basarabiei în cadrul statului naŃional unitar român (1918-1940) – 

Ioan Scurtu;  
- Din componenŃa URSS la statul independent – Anatol Petrencu.  
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Este o lucrare ştiinŃificǎ, bazatǎ pe propriile cercetǎri ale autorilor în arhive 
şi biblioteci din România, Republica Moldova, Rusia şi Ucraina.  

 În Cuvânt cǎtre cititori, Ioan-Aurel Pop menŃioneazǎ: “Închinǎm cartea 
generaŃiilor de locuitori anonimi ai spaŃiului dintre Prut şi Nistru, adicǎ Ńǎranilor 
cuprinşi de febra muncii tǎcute, care au fǎcut posibilǎ vieŃuirea şi supravieŃiurea 
comunitǎŃii, în ciuda ocupaŃiilor strǎine. MulŃumitǎ efortului lor lin, liniştit şi 
neştiut, Republica Moldova este singurul stat din lume care are o sǎrbǎtoare 
naŃionalǎ închinatǎ limbii, <limbii vechilor cazanii>, limbii considerate <sfinte>! 
Lor, care şi-au iubit şi apǎrat – uneori inconştient, doar din impuls – mai mult 
limba decât viaŃa, le aducem un nemǎsurat omagiu”.  

Este evident cǎ acest omagiu cuprinde şi pe preoŃii, învǎŃǎtorii, scriitorii, 
oamenii politici care au militat pentru menŃinerea şi cultivarea limbii române, 
interzisǎ de oficialitǎŃile Ńariste, care au stimulat conştiinŃa naŃionalǎ, au organizat 
mişcarea de eliberare şi de unire cu Patria Mamǎ, pentru dezvoltarea Basarabiei în 
cadrul statului naŃional unitar român şi apoi, dupǎ ocuparea acesteia de Uniunea 
Sovietricǎ, pentru drepturi naŃionale şi independenŃǎ. 

Lucrarea beneficiazǎ de o bogatǎ ilustraŃie, adevatǎ fiecǎrui capitol. 
MenŃionǎm, cu titlu de exemplu: 

- figuri de domnitori şi alŃi oameni politici – Alexandru cel Bun, Ştefan cel 
Mare, Petru Rareş, Mihai Viteazul, Dimitrie Cantemir, Alexandru Ioan Cuza, 
Carol I, Ferdinand, Ion Pelivan, Anton Crihan, Paul Gore, Pantelimon Halippa, 
Elena Alistar, Alexandru Averescu, Alexandru Vaida-Voevod, Iuliu Maniu, I.I.C. 
Brǎtianu, Nicolae Titulescu, Gheorghe Tǎtǎrescu, Carol al II-lea, Ion Antonescu, 
regele Mihai, Petru Groza, Mircea Druc, Mircea Snegur, Petru Lucinschi, 
Vladimir Voronin, Nicolae Timofti; 

- cǎrturari: Bogdan Petriceicu Hasdeu, Alexei Mateevici, Matei Millo, 
Constantin Stere, Alexandru Plǎmǎdealǎ, Maria Cebotari, Mihail Sadoveanu; 

- cetǎŃi şi alte monumente istorice: Hotin, Cetatea Albǎ, Chilia, mǎnǎstirile 
Putna, Tâpova, biserica din Cǎuşeni. 

 Nu lipseşte Hanul lui Manuc din Bucureşti, unde s-a semnat Tratatul din 
1812 prin care Imperiul Otoman a cedat Rusiei Ńariste partea de rǎsǎrit a 
Moldovei, cuprinsǎ între Prut şi Nistru.  

- imagini care redau viaŃa locuitorilor, mai ales a Ńǎranilor, aspecte din timpul 
şi de dupǎ rǎzboaiele purtate pe teritoriul Basarabiei, deportǎrile din timpul 
ocupaŃiei sovietice. Cartea se încheie cu un citat din discursul rostit de 
preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, ales la 16 martie 2012: “Tara 
noastrǎ este divizatǎ, este nevoie de o idee care sǎ uneascǎ oamenii, iar aceastǎ 
idee este integrarea europeanǎ”. 
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Basarabia. 1812-2012. Documente şi cercetǎri. Coordonator Victor 
Crǎciun, Bucureşti, Editura Semne, 2012, 332 p. + 43 ilustraŃii 
 

Primul capitol, pe fapt prima parte, conŃine documentele esenŃiale privind 
istoria Moldovei dintre Prut şi Nistru (Basarabia), în intervalul cuprins între 1711, 
în care este precizat hotarul de rǎsǎrit al Moldovei şi 1991, când acest teritoriu a 
devenit statul independent Republica Moldova.  

Cartea se deschide cu Tratatul de pace din mai 1812, prin care Imperiul 
Otoman a cedat Rusiei o parte din statul autonom Moldova, teritoriul dintre Prut şi 
Nistru, care avea sǎ primeascǎ numele de Basarabia. Documentul este redat în 
limbile turcǎ, rusǎ, francezǎ şi românǎ (fotocopia originalului în turcǎ a fost pus la 
dispoziŃie de IonuŃ Cojocaru). În continuare sunt publicate:  

- Diploma Ńarului Petru I cǎtre domnitorul Dimitrie Cantemir din 1711, care 
la art. 11 prevede „vechea hotǎrnicie a Moldovei” pe râul Nistru;  

- Tratatul general de pace între Austria, FranŃa, Marea Britanie, Prusia, 
Rusia, Sardinia şi Poarta Otomanǎ din 1856 prin care, potrivit art. 45, trei judeŃe 
din sudul Basarabiei au fost reanexate de Rusia;  

- Hotǎrârea Sfatului łǎrii din 27 martie 1918 privind Unirea Basarabiei cu 
România;  

- Ordinul generalului Ion Antonescu din 22 iunie 1941, adresat Armatei 
pentru eliberarea Basarabiei şi nordului Bucovinel ocupate de Uniunea Sovieticǎ 
în iulie 1940; 

- DeclaraŃia de IndependenŃǎ a Republicii Moldova din august 1991. 
 
Partea a doua cuprinde un articolul Basarabia noastrǎ, publicat de N. Iorga în 

1912, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la ocuparea Basarabiei de cǎtre Rusia şi 
un fragment din memoriul adresat de Nicolae Titulescu regelui Carol al II-lea 
privind negocierile sale cu Maksim Litvinov şi semnarea proiectului de pact de 
asistenŃǎ mutualǎ la 21 iulie 1936, în care se menŃiona Nistrul ca graniŃǎ de stat 
între România şi Uniunea Sovieticǎ. 

 Studiile publicate sunt semnate de Mircea Chelaru, Adrian Tertecel, Tashin 
Gemil, Alexandru Amititelioaie, Marian Stroia, Mihai Cimpoi, Tudor Nedelcea, 
Catinca Agache, Ion Agrigoroaiei, Constantin Marinescu, Ioan Scurtu, Mihai 
Iacobescu, Constantin Cloşcǎ, IonuŃ Cojocaru, Constantin Bǎlǎceanu-Stolnici.  

La rândul sǎu, Victor Crǎciun a realizat o sintezǎ intitulatǎ RezistenŃa 
Basarabiei, cu referire specialǎ la activitatea Ligii Culturale pentru Unitatea 
Românilor de Pretutindeni şi a Congreselor spiritualitǎŃii româneşti. 

Prin documentele publicate, prin contribuŃia autorilor menŃionaŃi, acest 
volum, iniŃiat şi coordonat de profesorul Victor Crǎciun, este de o mare utilitate 
pentru toŃi cei interesaŃi de istoria acestei provincii româneşti, rǎpitǎ de Rusia în 
urmǎ cu 200 de ani. 
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Bogdan Murgescu, łările Române 

între Imperiul Otoman şi Europa 
creştină, Iaşi, Editura Polirom, 2012, 
364 p. 

 
 

Prestigioasa editură ieşeană Polirom, continuă să ne surprindă, în mod plăcut 
cu iniŃiativele sale. În deja consacrata colecŃie intitulată HISTORIA, ne este 
prezentată lucrarea cea mai recentă a istoricului Bogdan Murgescu, profesor al 
FacultăŃii de Istorie a UniversităŃii din Bucureşti. 

Volumul considerat a fi – chiar de autorul însuşi – un „bilanŃ de etapă”, 
reuneşte 26 de studii, grupate în patru părŃi distincte, ce acoperă domeniile 
economic, comercial, politic şi diplomatic, reprezintă strădaniile de mai bine de 
25 de ani ale istoricului, referitoare la evoluŃia łărilor Române în secolele XVI-
XVIII, desemnate a fi epoca modernă timpurie, concept susŃinut cu argumente 
solide în alte realizări anterioare. 

Autorul insistă pe decriptarea mecanismelor specifice de manifestare – 
economică, socială, culturală – a łărilor Române, într-un context în care se 
conturează harta lumii moderne. De altfel, cartea lui Bogdan Murgescu avansează 
unele idei, care schimbă radical o serie de concepte şi teze istoriografice, cum ar fi 
extorcarea economică a łărilor Române de către turci, łările Române – grânar al 
Europei, caracterul regimului fanariot sau atitudinea filorusă a domnitorilor 
Dimitrie Cantemir şi Constantin Brâncoveanu. 

Istoricul bucureştean foloseşte, cu rigurozitate ştiinŃifică toate datele 
problemei, iar pentru ca argumentaŃia să fie actualizată la nivelul anului 2011, 
adaugă – într-un mod cu totul inspirat şi benefic – câte un post-scriptum 
explicativ. 

Aspectele vieŃii economice, privite la nivelul unui areal geografic ce 
corespunde Europei de Sud-Est sunt analizate între „Istanbul şi Orient”, iar 
concluzia istoricului Bogdan Murgescu este că „Europa de Sud-Est începuse să fie 
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relativ înapoiată economic încă dinainte de cucerirea otomană”1. Dacă eşecul 
economic al spaŃiului Sud-Est european dominat de otomani nu era evident în 
secolele XVII şi prima jumătate a secolului al XVIII-lea, pe la 1800 acesta 
devenise o realitate ce nu putea fi ignorată. Surprinzător este faptul că „mai nou, 
istoricii tind să fie de acord că, în pofida unor crize anterioare, declinul economic 
otoman a avut loc abia la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al 
XIX-lea. Unele dintre cauzele acestui declin au apărut însă înainte de această 
perioadă”2. 

Analizând modul în care erau numiŃi domnitorii în łările Române între 
secolele XVI-XVIII, autorul subliniază faptul că, nu a existat o regulă fixă pentru 
numirea domnilor łării Româneşti şi ai Moldovei dintre români şi greci. Sunt 
exemplificate două reglementări – una din 1793 şi alta din 1819 – privind 
desemnarea domnilor români. 

În concluzia formulată, scrie Bogdan Murgescu „credem că nu a existat un 
regim politic specific fanariot din 1711 (1715/1716) până în 1821/1822 şi mai cu 
seamă că decada anilor 1710 nu a consemnat o schimbare calitativă în relaŃia 
dintre Imperiul Otoman şi łările Române. Pe parcursul întregii perioade a 
dominaŃiei otomane asupra łărilor Române, de la mijlocul secolului al XVI-lea 
până în anii 1820, a funcŃionat un singur sistem politic, fundamentat pe numirea 
domnilor łării Româneşti şi ai Moldovei dintre supuşii ortodocşi ai PorŃii” şi că 
„epoca fanariotă este un construct istoriografic modern”3.  

Volumul prezentat mai sus, este fără îndoială, unul coerent, constituit dintr-o 
selecŃie riguroasă a contribuŃiilor ce aparŃin istoricului Bogdan Murgescu. 

Cu certitudine, comunitatea academică se va pronunŃa asupra ipotezelor 
formulate în paginile acestei cărŃi, ceea ce în opinia noastră este una de referinŃă a 
domeniului.  
 

Mihai GhiŃulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Bogdan Murgescu, łările Române între Imperiul Otoman şi Europa creştină, Iaşi, Editura 
Polirom, 2012, p. 292. 
2 Ibidem, p. 302.  
3 Ibidem, pp. 58-59. 
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Narcisa Maria Mitu, Domeniile Coroanei 

Regale (1884-1948), Craiova, Editura 
Aius, 2012, 400 p. 

 
 

Domeniile Coroanei Regale au făcut obiectul a numeroase discuŃii nu doar în 
vremea monarhiei constituŃionale, ci şi în perioada postdecembristă, atunci când s-
a pus problema restituirii proprietăŃilor preluate abuziv de statul comunist. 
Discursul variază în funcŃie de atitudinea mai generală faŃă de ideea de monarhie 
şi faŃă de Casa Regală românească, subiectul fiind astfel învăluit în mistificări. 
Una din cele mai durabile şi mai larg răspândite este impresia că Domeniile s-ar fi 
aflat în proprietatea personală a Regelui, fiind transmise moştenitorului, odată cu 
Tronul. Totul a început în 1948, atunci când autorităŃile comuniste au pretins că 
„trec în proprietatea statului” ceva ce oricum aparŃinea statului, şi s-a perpetuat 
până în zilele noastre, în condiŃiile în care nu a existat, până de curând, nicio 
abordare istoriografică a problemei. 

Lucrarea Narcisei Maria Mitu elimină confuziile, făcând clar distincŃia între 
Domeniile Coroanei (proprietăŃi ale statului asupra cărora Regele avea doar drept 
de uzufruct) şi Domeniile Regale (proprietăŃi particulare ale Casei Regale), şi se 
concentrează asupra celor dintâi, douăsprezece la număr, cercetând înfiinŃarea 
(1884), organizarea, administrarea şi exploatarea lor, până la proclamarea 
republicii.  

Dovedind un deosebit simŃ al detaliului, autoarea a reuşit să creeze – pe baza 
unui mare număr de surse, disparate şi, de cele mai multe ori, inedite – o imagine 
generală a diverselor activităŃi desfăşurate în cadrul domeniilor (viticultură, 
pomicultură, zootehnie, exploatare forestieră ş.a.). Evident, toate acestea erau 
aducătoare de venituri, pe care cercetătoarea nu se limitează la a le evalua, ci 
încearcă să identifice modul în care au fost folosite. După cum era de aşteptat, o 
parte intra întotdeauna în Bugetul Casei Regale, venind în completarea listei 
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civile. Cealaltă parte era însă parŃial reinvestită pentru dezvoltarea şi modernizarea 
agriculturii şi a industriei. Scopul era acela de a face din Domenii un model de 
organizare şi eficienŃă economică. Proba reuşitei o reprezintă participările 
frecvente la expoziŃii naŃionale şi internaŃionale. Nu în ultimul rând, existau şi 
fonduri îndreptate spre diverse acŃiuni sociale, culturale, educative etc. 
(construirea de şcoli, biblioteci, dispensare, organizarea de manifestări ş.a.). 
Numărul este şi amploarea lor fac să se poată vorbi de veritabile „politici sociale 
şi culturale create prin intermediul Domeniilor Coroanei”, cărora le este consacrat 
un capitol distinct. 

Reunind un volum impresionant de informaŃie, cartea reuşeşte să releve 
multiplele roluri pe care Domeniile Coroanei le-au jucat de-a lungul celor peste 
şase decenii de existenŃă. Dincolo de acela cu care sunt asociate în mod comun, 
anume de surse de venituri şi locuri de refugiu pentru membrii familiei regale, 
prin implicaŃiile economice, sociale şi culturale, ele de dovedesc a fi una din 
instituŃiile care au contribuit, după propriile posibilităŃi, la evoluŃia societăŃii 
româneşti. 

 
Mihai GhiŃulescu 
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Iulian CârŃână, Eduardt Samoilă, Andrei 
Simionescu Panait, Ionel Florea, 
Geopolitica şi relaŃiile internaŃionale 
ale României în timpul lui Carol I, 
Târgovişte, Editura ,,Transversal”, 2012, 
372 p. 

 
 
Obiectivul principal al acestei lucrări, după cum mărturisesc chiar autorii ei, 

îl reprezintă analiza problemelor ce au caracterizat politica externă a statului 
român într-o perioadă de aproximativ jumătate de secol, când destinele Ńării au 
fost în mâinile domnitorului şi apoi regelui Carol I, care a ştiut să Ńină seama de 
interesele naŃionale în condiŃiile complexei conjuncturi internaŃionale. 

Poate fi definită ca o lucrare ce se adresează întregului front istoriografic, 
dar, în opinia noastră, ea constituie un instrument deosebit de util pentru studenŃii 
şi masteranzii dornici să se specializeze, cu precădere, în domeniul istoriei.  

Pornind de la temeiurile şi principiile politicii externe adoptate de Alexandru 
Ioan Cuza, în prima parte a lucrării, autorii au stăruit asupra raporturilor externe 

ale României în primul deceniu al domniei lui Carol I şi pe SituaŃia geopolitică în 

anii crizei Orientale (1875-1877), mergând până la Proclamarea IndependenŃei 

de Stat. 
În economia lucrării, un spaŃiu bine definit a fost rezervat Anului 1878, un an 

al speranŃelor, decepŃiilor şi împlinirilor parŃiale pentru România care, în pofida 
sacrificiilor materiale şi tributului de sânge vărsat pe câmpurile de bătălie de la 
sud de Dunăre, a pierdut sudul Basarabiei, răpit şi trecut sub stăpânirea Rusiei 
Ńariste. Mai mult decât atât, pentru a i se recunoaşte de către marile puteri 
IndependenŃa de Stat – un drept câştigat pe front în războiul din 1877 – România a 
trebuit să aplice condiŃiile dure ce i-au fost impuse prin Congresul de la Berlin 
(din 1878), unde delegaŃia română a fost ,,ascultată, dar nu şi auzită”. 

Recunoaşterea pe plan internaŃional a IndependenŃei şi Proclamarea 
Regatului României în anul 1881, au deschis noi perspective şi posibilităŃi de 
exprimare în politica externă. De altfel, situaŃia geopolitică şi raporturile externe 
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ale României la sfârşitul secolului XIX sunt analizate pe larg într-un capitol 
special al lucrării. În mod justificat, autorii au stăruit asupra faptului că statul 
român se găsea la încrucişarea sferelor de influenŃă şi de interese ale celor două 
mari imperii vecine: Rusia Ńaristă şi Monarhia Austro-Ungară, care Ńineau sub 
stăpânirea lor milioane de confraŃi români. Tocmai de aceea, aşa cum remarca Ion. 
C. Brătianu, vrajba permanentă dintre Rusia şi Austro-Ungaria a oferit României 
,,putinŃa unei politici externe tot mai active în raport cu interesele ei imediate şi de 
perspectivă”. 

În ultimul capitol al lucrării, tratate tocmai prin prisma perspectivei, politica 
externă şi relaŃiile internaŃionale ale României au dat posibilitate autorilor să 
analizeze schimbările fundamentale şi reorientările diplomaŃiei româneşti, 
îndepărtată, încet dar sigur, de Blocul Germanic şi subordonată tot mai evident 
idealului de unitate naŃională. 

Întreaga lucrare, bazată pe o amplă Bibliografie de specialitate, aduce în 
dezbatere o serie de probleme care au drept temei mărturii documentare provenite 
din fonduri arhivistice păstrate în Arhivele NaŃionale Istorice Centrale ale 
României, în Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe şi ColecŃia 
manuscrise a Bibliotecii Academiei Române. 

 
Corneliu-Mihail Lungu 
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Lucian Dindirică, Miron Cristea – 

patriarh, regent şi prim-ministru, 
Iaşi, Editura TipoMoldova, 2011, 
X + 453 p. 

 
 
Lucrarea elaborată de domnul Lucian Dindirică şi susŃinută ca teză de 

doctorat la Universitatea Ovidius din ConstanŃa, sub coordonarea distinsului 
profesor universitar doctor Gheorghe Buzatu, se constituie într-un reuşit studiu 
monografic privind viaŃa şi activitatea lui Miron Cristea, unul dintre reprezentanŃii 
de seamă ai elitei clericale şi politice româneşti, militant activ în mişcarea 
naŃională a românilor din Transilvania, mitropolit primat şi prim patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române, regent şi prim-ministru al României întregite. 
Subiectul este unul demn de toată atenŃia cu atât mai mult cu cât, deşi au apărut 
câteva lucrări consacrate personalităŃii sale, sunt suficiente aspecte care au rămas 
neexplorate, deopotrivă cu existenŃa unor surse documentare ce oferă noi 
informaŃii.  

Printr-o atentă investigare a diferite fonduri arhivistice naŃionale, a 
corespondenŃei private, a însemnărilor lui Miron Cristea, a numeroaselor 
pastorale, predici, cuvântări şi discursuri publicate, autorul şi-a propus să 
creioneze, pe parcursul celor şase capitole ordonate tematic şi cronologic, profilul, 
cât mai complet şi nuanŃat, al acestui fiu de Ńăran din TopliŃa (Mureş), născut       
într-o familie numeroasă şi ajuns la cele mai înalte demnităŃi bisericeşti şi politice, 
precum şi activitatea sa, în diferitele ipostaze, în perioada de dinaintea realizării 
Marii Unirii şi după săvârşirea acestui măreŃ act.  

Din activitatea de până la anul 1918, se regăsesc în lucrare aspecte mai puŃin 
cunoscute, precum cele privind studiile lui Elie Miron Cristea, ca elev al 
seminarului teologic din Sibiu, apoi student studios la Universitatea din 
Budapesta, unde îşi va lua şi titlul de doctor în filosofie cu o lucrare despre viaŃa 
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şi opera lui Mihai Eminescu. Demne de remarcat sunt şi acele informaŃii 
referitoare la activitatea în calitate de susŃinător marcant al memorandiştilor din 
Transilvania, de publicist în serviciul cauzei naŃionale, de secretar şi consilier al 
Arhiepiscopiei din Sibiu, de episcop al Caransebeşului şi delegat la Marea 
Adunare NaŃională de la Alba-Iulia. Afirmarea şi angajamentul său în direcŃia 
afirmării identităŃii naŃionale a românilor ardeleni îl vor propulsa, de altfel, în 
fruntea delegaŃilor prezenŃi la Bucureşti pentru a înmâna familiei regale actul 
Unirii Transilvaniei cu România. În acest context, demersul autorului poate fi 
calificat drept unul restitutiv. 

Cel de-al doilea registru al analizei, de altfel şi cel mai extins, cuprinde pe de 
o parte, perioada consacrării pe planul ierarhic bisericesc, iar pe de altă parte, 
accesul la cele mai înalte demnităŃi politice. 

În acest context, extrem de interesante şi utile sunt informaŃiile introduse în 
circuitul ştiinŃific referitoare la alegerea lui Miron Cristea ca mitropolit primat, 
contribuŃia sa la redactarea anumitor articole privind organizarea Bisericii 
Ortodoxe Române din ConstituŃia de la 1923 şi, îndeosebi, eforturile în direcŃia 
ridicării Bisericii la rangul binemeritat de Patriarhat. Merită a fi reŃinute, totodată, 
priorităŃile pe care întâiul stătător şi le stabilise odată cu investitura sa: un număr 
cât mai mare de burse din partea statului pentru tinerii teologi, sporirea 
prestigiului internaŃional al Institutului Teologic din Bucureşti prin instituirea 
unor catedre de literatură teologică greacă şi slavă, înfiinŃarea unei Academii de 
muzică bisericească şi construirea unei impunătoare catedrale a mântuirii 
neamului. În această ultimă privinŃă, criza financiară din 1929-1933 şi unele 
lucrări de sistematizare şi modernizare a pieŃei Bibescu-Vodă, unde urma a fi 
amplasată catedrala, l-au determinat pe patriarh să abandoneze proiectul. Nu sunt 
omise în demersul analitic al autorului nici opiniile divergente ale proaspătului 
patriarh faŃă de încheierea Concordatului cu Vaticanul.  

De cealaltă parte, domnul Lucian Dindirică, prin coroborarea surselor inedite 
şi edite, întreprinde o analiză pertinentă asupra activităŃii politice a lui Miron 
Cristea. Prima demnitate, aceea de regent, i-a fost conferită patriarhului având în 
vedere prestigiul şi autoritatea de care se bucura. În calitate de regent, s-a implicat 
cu dăruire în exercitarea atribuŃiilor ce-i reveneau, încercând să menŃină un 
echilibru şi să armonizeze interesele divergente ale membrilor RegenŃei, instituŃie 
nou apărută pe eşichierul vieŃii politice ca urmare a renunŃării la tron a principelui 
moştenitor Carol şi a decesului Regelui Ferdinand I. Cert este că toate acestea au 
contribuit la îmbogăŃirea experienŃei sale politice şi la familiarizarea cu luptele 
dintre partide pentru a accede la putere. Şi într-adevăr, experienŃa dobândită acum 
avea să-i fie utilă în momentul în care avea să fie desemnat de regele Carol al II-
lea în funcŃia de prim-ministru al României. Din această postură îşi va da girul la 
elaborarea noii ConstituŃii din 1938 şi la instituirea regimului monarhiei 
autoritare, la desfiinŃarea partidelor politice, la noua organizare administrativă a 
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Ńării şi la înfiinŃarea Frontului Renaşterii NaŃionale. De altfel, aşa cum subliniază 
şi doctorandul, Miron Cristea a crezut sincer că noul regim instituit de Carol al II-
lea va aduce o epocă nouă, de stabilitate şi prosperitate.  

Sfârşitul patriarhului Miron Cristea se va produce departe de Ńară, la Cannes, 
la 6 martie 1939, în urma contactării unei bronho-pneumonii. Ceremonialul 
funerar, unde au fost prezenŃi nu numai oficiali români, ci şi delegaŃi din 
străinătate, avea să fie unul impresionant, pe măsura personalităŃii complexe a 
acestui om care a ştiut să îmbine responsabilităŃile spirituale, bisericeşti, cu cele 
lumeşti, politice. 

Concluziile lucrării, bine structurate, încheie un demers de înaltă Ńinută 
ştiinŃifică, foarte bine documentat şi argumentat, reprezentând o contribuŃie 
istoriografică de referinŃă în domeniu. 
  

Sorin Liviu Damean 
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Nicolae Mareş, Lucian 

Blaga – diplomat la 
Varşovia, Bucureşti, 
Editura FundaŃiei România 
de Mâine, 2011, 396 p. 

 
 

Se ştie că în anii 1926-1927 poetul, dramaturgul şi publicistul român, unul 
dintre cei mai promiŃători intelectuali de după primul război mondial, cel pe care 
Nichifor Crainic l-a considerat drept un dar oferit de Transilvania Regatului, a 
intrat în diplomaŃie, ca ataşat de presă la Varşovia, cu sprijinul Veturiei Goga. 
Cele zece luni extrem de importante în biografia scriitorului dar şi pentru relaŃiile 
culturale şi de presă româno-polone, pentru istoria diplomaŃiei româneşti, Nicolae 
Mareş, el însuşi scriitor şi, mai ales diplomat în Polonia, şi nu numai, şi-a propus 
să le surprindă, în lucrarea monografică cu titlul de mai sus. 

Arhiva Ministerului Afacerilor Externe a stat la baza lucrării. Ea fost răsfoită 
de mulŃi cercetători în ultimele decenii: de la regretatul istoric, şef al Arhivei din 
Palatul Victoria ani îndelungaŃi, Constantin Turcu, autorul unei monografii 
incitante publicate în anii 90 despre diplomatul-filosof, la Pavel ługui, cel care a 
publicat în 1994, la Editura Eminescu, documentele diplomatice lăsate posterităŃii 
de Blaga. Niciunul din ei nu a ajuns însă la dosarul pe care Nicolae Mareş l-a adus 
în faŃa cititorului la manifestările organizate la Sebeş şi Lancrăm la 50 de ani de la 
trecerea lui în nemurire a marelui înaintaş. 

Cele aproape 100 de documente inedite aşteptau cercetătorii în dosarele de 
presă româno-polone din perioada interbelică, ToŃi dinaintea ultimului, lăsându-i, 
parcă înadins, fostului diplomat român în Polonia plăcerea de a le descoperi şi 
analiza prin prisma situaŃiei interne din această Ńară, recent renăscută, aliată din 
martie 1921 a României, a raporturilor bilaterale româno-polone. De subliniat că 
autorul apelează cu acribie în analiza pe care o face documentelor la 
instrumentarul politico-diplomatic pe care îl avea la dispoziŃie noul ataşat de 
presă. Nicolae Mareş scoate în evidenŃă patriotismul lui Blaga dovedit de Blaga 
prin combaterea unor materiale duşmănoase, insinuante, unele chiar infame la 
adresa României. 
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Interesantă şi inedită este implicarea sa în redactarea unor materiale proprii 
prin care încerca să ilustreze realităŃile româneşti, aspecte privind literatura sau 
critica literară românească etc., fără de care exegeŃii vieŃii şi operii blagiene nu 
mai pot să nu Ńină seama de aceste aspecte în viitor. Pentru diplomaŃii de azi care 
au uitat sau neglijează din proastă pregătire diplomaŃia economică, fostul publicist 
din presa transilvană, corespondent al unor publicaŃii cehoslovace, Diplomatul-
Poet Lucian Blaga nu manifesta nici un fel de alegerie la acest capitol. Stau 
mărturie rapoartele sale de activitate pe o perioadă de numai nouă luni, pentru că 
la sfârşitul lui septembrie 1927, Nicolae Titulescu a aprobat transferul său la 
Praga, după care ajunge la Berna, Viena şi Lisabona în postul de trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenŃiar. 

 
George G. Potra 
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Nicolae Mareş, Eugen Ionescu – 

diplomat român în FranŃa, Bucureşti, 
Editura FundaŃiei România de Mâine, 
2012 

 
 

Editura FundaŃia România de Mâine a publicat lucrarea insolită, însoŃită 
fiind de documentele aflate în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe - 
nepublicate - privind activitatea desfăşurată de marele dramaturg român de mai 
târziu, membru al Academiei Franceze, redând posterităŃii acei ani trecuŃi de 
urmaşi, inclusiv de famile, în trista uitare. 

Autorul, Nicolae Mareş subliniază că Eugen Ionescu a avut capacitatea de a 
susŃine şi apăra în anii 1942-1944 în FranŃa, cu profundă convingere cauza 

românească, aceasta dintr-o postură patriotică, angajantă. Înfruntând vitregiile 
acelor vremuri grele, caracteristice perioadelor de război, literatul bucureştean a 
găsit resursele interioare de a susŃine interesele pe plan mai larg ale Ńării de 
obârşie, şi de a promova din răsputeri cultura şi prestigiul României, împotriva 
unei propagande iredentiste, extrem de virulente, dusă de Budapesta. 

Fără a-i invidia pe confraŃii săi scriitori, poeŃi, critici, eseişti, de data aceasta 
din postul diplomatic pe care îl deŃinea, secretarul cultural şi de presă, Eugen 
Ionescu, s-a zbătut pentru a le răspândi convingător opera, la fel şi pe cea a 
înaintaşilor săi, deja clasici; a uitat definitiv de aprecierile făcute la adresa unora 
dintre contemporani în « falsul tratat de critică literară » intitulat Nu.  

Eugen Ionescu a plecat în calitatea încredinŃată de autorităŃi – de diplomat 
cultural – de la importantele realizări înfăptuite de cultura românească de-a lungul 
secolelor, valori pe care chiar francezii cu care se afla în contact le sprijineau, 
promovând astfel pe meleaguri franceze tot ceea ce era peren în patrimoniul 
naŃional. Steagul de cultură – cum definea Nicolae Iorga aceste înfăptuiri – va 
deveni drapelul cu care va defila cu mândrie şi demnitate Eugen Ionescu în 
paginile revistelor franceze din sud, şi pe unde hertziene la Marsilia, Nisa, 
Montpelier, Toulouse, ulterior şi la Paris. Pe flamurile lui tricolore figurau numele 
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lui Arghezi şi Blaga, la fel şi ale lui Camil Petrescu, Tudor Vianu, Nae Ionescu, 
Pavel Dan etc.  

Vedem în aceste pagini o lecŃie de diplomaŃie culturală pentru posteritate, 
mai ales pentru cea păguboasă şi incompetentă de azi. 
 
 

George G. Potra 
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Mihail Dobre, România la sfârşitul războiului rece, Bucureşti, Editura 
Enciclopedică, 2011, 453 p. 

 
Această carte, elaborată de Mihail Dobre, este o realizare ştiinŃifică de mare 

valoare, mărturie a calităŃilor sale de cercetător al relaŃiilor internaŃionale, al 
geopoliticii, al problemelor de securitate, al alianŃelor militare şi diplomaŃiei 
multilaterale. 

Domnul Mihail Dobre, diplomat de carieră, pe baza studiilor ce a urmat în 
Ńară şi în străinătate, pe baza pregătirii continue, a experienŃei dobândite în 
activitatea profesională, în munca de predare de cursuri de relaŃii internaŃionale 
studenŃilor, a publicat mai multe studii în reviste de prestigiu asupra unor aspecte 
importante din domeniile amintite, a prezentat comunicări la reuniuni ştiinŃifice în 
Ńară şi străinătate, a fost membru fondator al Centrului de studii euro-atlantice al 
UniversităŃii din Bucureşti. 

Lucrarea de faŃă socotesc a fi înmagazinat un efort considerabil din partea 
autorului, o munca migăloasă şi tenace pentru culegerea de informaŃii, pentru 
verificarea autenticităŃii lor, autorul purtând o discretă dezbatere, uneori în 
contradictoriu cu autorii cărŃilor şi studiilor consultate, nu odată punându-şi 
întrebări şi punând întrebări celor care, de la 1945 şi până astăzi, au emis opinii, 
judecăŃi, au lansat teorii şi concepte despre mersul vieŃii politice internaŃionale, 
despre cauze şi efecte în naşterea şi desfăşurarea a ceea ce a fost Războiul Rece, 
despre dispariŃia lumii bipolare şi prăbuşirea regimurilor comuniste, despre noua 
ordine în lume, despre ce va mai fi şi ce se va mai întâmplă pe pământ. 

Autorul parcă s-a simŃit obligat şi, totodată, îndreptăŃit, să apeleze la metode, 
modalităŃi şi forme permisive de judecată asupra problematicii ce şi-a propus să 
analizeze, procedee pe care, stăpânindu-le, le-a folosit cu îndrăzneală, pricepere, 
eficient şi logic. 

Domnia sa a recurs la o alternanŃă de realităŃi, fenomene şi evenimente, 
chestiunile de natură diplomatică şi relaŃiile internaŃionale interferându-se şi, 
cumva, completându-se cu cele de natură naŃională în timpul lungii perioade a 
Războiului Rece şi după consumarea acestui fenomen de răscruce în istoria lumii 
contemporane. 

ConstrucŃia elaboratului ştiinŃific al lui Mihail Dobre se află la interferenŃa 
dintre analiza istorică şi aceea din domeniul studiilor de securitate, investigaŃia, 
analiza şi interpretarea străbat etape, fenomene şi evenimente definitorii pentru 
organizarea postbelică a lumii, între care Războiul Rece, modul de relaŃionare a 
României, componentă a sistemului comunist, cu încadrarea geopolitică ce i-a fost 
impusă de cele două superputeri adverse, urmările prăbuşirii regimurilor 
comuniste europene pentru securitatea europeană şi pentru propria lor securitate, 
cu atenŃia specială pe care autorul o acordă componentei de bază a cercetării sale, 
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dilemele politice şi strategice ale tranziŃiei de la regimul totalitar la democraŃie a 
statului român. 

Autorul urmăreşte felul în care noul regim a înŃeles sau nu să-şi definească, 
prin proiecte şi programe, în practica politică, mijloacele şi căile de asigurare a 
securităŃii, după ce dispăruse structura de apărare colectivă, Pactul de la Varşovia. 

SchiŃând tabloul realităŃii româneşti după instaurarea noii puteri politice, 
domnul Dobre stăruie asupra modului în care aceasta şi-a mărturisit opŃiunile de 
politică externă, cu oarecare inconsecvenŃă, ezitări, îndoieli şi tărăgănări în 
statuarea unor repere şi obiective în privinŃa securităŃii naŃionale, vreme de doi 
ani, pentru ca, din primăvara anului 1993, să fie decisă calea spre Ńinta ce trebuia 
atinsă - integrarea în structurile europene şi euro-atlantice. 

Autorul reface cu obstinaŃie şi meticulozitate traseul parcurs de diplomaŃia 
română pentru apropierea de asemenea obiective şi structuri fundamentale, 
trecând în revistă, cu comentariile de rigoare, ceea ce s-a întreprins şi ceea ce s-a 
realizat, dar şi ceea ce nu s-a putut obŃine din opŃiunile şi acŃiunile demarcate de 
autorităŃile române, pentru identificarea, proiectarea şi încadrarea României în 
viitoarele structuri de securitate. În acest sens, sunt înfăŃişate pe larg relaŃiile şi 
acŃiunile ce s-au desfăşurat cu şi în cadrul OSCE, cu UE, cu Consiliul Europei, cu 
NATO şi cu UEO, precum şi cu alte instituŃii şi organizaŃii subregionale de 
cooperare, cu statele europene şi cu SUA. 

Toate acestea, subliniază autorul, au condus, cu eforturi şi ezitări, cu 
perseverenŃă şi naivităŃi, după trecerea unui număr de ani, la statutul de astăzi al 
României - membru al NATO şi membru al UE. Tot acest parcurs politic, 
diplomatic, legislativ şi reformator s-a desfăşurat în strânsă conexiune cu 
realităŃile din politica mondială, fiind puse în discuŃie şi analizate de domnia sa 
concepte şi idei, cum sunt „Tezele Paul Kennedy”, „Noua Ordine Mondială”, 
„Sfârşitul istoriei”, „Noul arc de criză”, „Comunitatea de securitate”, „Centru-
periferie”, cu metamorfozele de anvergură istorică, fundamentale, petrecute în 
spaŃiul european în anii 1989-1990-1991, decomunizarea, dispariŃia Pactului de la 
Varşovia şi dispariŃia URSS, unificarea Germaniei, crearea UE, destrămarea 
FederaŃiei Iugoslave, nevoia şi căutarea securităŃii de către noile democraŃii 
europene. 

Problematica statutului României este analizată din perspectiva abordărilor şi 
transformărilor teoretice privitoare la conŃinutul securităŃii în epoca bipolară şi a 
modului în care au evoluat principalele instituŃii de securitate, de la transformarea 
rolului NATO, în conformitate cu Noul concept strategic, până la transformarea 
comunităŃilor europene în actor politic, prin intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Maastricht. 

Lucrarea profesorului şi diplomatului Mihail Dobre este susŃinută 
documentar de un volum informaŃional impresionant, bogat şi variat, intrat în 
circuitul istoriografic, ştiinŃific, relativ de data recentă, documente oficiale şi 



 
 

104 Reviews  

studii de specialitate fiind analizate şi judecate de autor cu obiectivitate, exigenŃă, 
critic, este redactată într-o structură bine concepută, într-un limbaj adecvat 
tematicii, ştiinŃific, elevat şi convingător. 

Cartea lui Mihail Dobre este o contribuŃie ştiinŃifică remarcabilă, de înaltă 
Ńinută, care poate sta alături de oricare lucrare a specialiştilor străini pe care 
domnia sa i-a apreciat prin a apela la contribuŃiile lor ştiinŃifice. 

Poate că unii dintre aceştia, având la dispoziŃie, rezumatele cărŃii în cele 
două limbi, se vor convinge că au în profesorul şi diplomatul de carieră Mihail 
Dobre un partener pe măsură. 

 
Constantin Buşe 
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Stat şi societate în Europa, vol. IV, 
editori: Mihai GhiŃulescu şi Lucian 
Dindirică, Târgovişte, Editura ,,Cetatea 
de Scaun”, 2012, 433 p. 

 
 

În urmă cu aproximativ cinci ani, din iniŃiativa lăudabilă a Catedrei de istorie 
din cadrul FacultăŃii de ŞtiinŃe Sociale a UniversităŃii din Craiova a fost organizat 
primul Simpozion ştiinŃific ,,Stat şi societate în Europa”. Organizatorii 
manifestării au reuşit să valorifice comunicările susŃinute, publicându-le într-un 
volum deosebit de apreciat nu numai la nivelul comunităŃii istoriografice. 

ÎncurajaŃi în demersul lor, iniŃiatorii au continuat să organizeze la Craiova, 
an de an, Simpozionul NaŃional, ajuns la cea de a cincea ediŃie. La lucrările 
desfăşurate în luna octombrie 2012 au participat cercetători şi cadre didactice de 
la principalele instituŃii de profil şi centre universitare din Ńară. Cu acest prilej a 
fost lansat şi cel de al patrulea volum ce a înglobat lucrările susŃinute în cadrul 
Simpozionului desfăşurat în zilele de 5-6 noiembrie 2011, tot la Craiova. 

Studiile care au văzut lumina tiparului, în număr de 30, au abordat o tematică 
bogată, tratând aspecte ale vieŃii sociale, culturale, economice şi politice din toate 
perioadele istoriei naŃionale. Aşa cum apreciau tinerii istorici Mihai GhiŃulescu şi 
Lucian Dindirică, -coordonatorii volumului-, articolele se adresează unui public 
larg, ,,depăşind cadrul strict al celor care practică sau intenŃionează să profeseze în 
sfera istoriei, a altor ştiinŃe sociale şi umaniste”. 

Încercând o trecere în revistă a câtorva dintre titlurile care se impun atenŃiei, 
în mod special, merită a fi menŃionate demersurile referitoare la: Istorie şi 
civilizaŃie în plaiul Hurezi; Cunoaştere şi redescoperire: români în spaŃiul 

italian în prima jumătate a secolului XIX; Noi acŃiuni de afirmare a 

românilor în Balcani (începutul secolului XX); Negocieri româno-ruse în 

cursul anului 1914; Modernizarea administrativă a României din perspectiva 

ConstituŃiei din 1923; Modele europene de organizare regională, etc. 
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O remarcă specială se impune, însă, pentru cele douăzeci de pagini în care au 
fost prezentate fragmente inedite din scrisori ale principelui Carol I adresate 
tatălui său în anii 1878-1880. SusŃinem că respectivele documente merită a fi 
tratate în mod deosebit întrucât este ştiut că, atât corespondenŃa, cât mai cu seamă 
Memoriile lui Carol I sunt greu accesibile, datorită scrisului dificil de descifrat pe 
care numai un istoric şi paleograf precum Sorin Cristescu se putea încumeta să-l 
înŃeleagă, fiind un bun cunoscător al limbii germane şi al grafiei gotice. 
InformaŃiile puse la dispoziŃia cercetării ştiinŃifice se referă la relaŃiile cu Rusia şi 
efectele prezenŃei trupelor ruseşti pe teritoriul României după războiul cu Poarta 
Otomană în 1877; cedarea celor trei judeŃe din sudul Basarabiei: Cahul, Bolgrad, 
Ismail; impunerea României a unei presupuse probleme evreieşti; răscumpărarea 
căilor ferate de la acŃionarii germani şi, nu în ultimul rând, condiŃionarea 
recunoaşterii independenŃei României de către marile puteri. 

În concluzie, avem de a face cu un volum care pe lângă valoare ştiinŃifică, 
beneficiază de o înaltă Ńinută grafică, meritul revenind Editurii ,,Cetatea de Scaun” 
din Târgovişte.  

 
Corneliu-Mihail Lungu 

 
 


